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رۆژنامەکان

توێکڵ  /بەرگ /ناوک /
میوەی کۆن /
سەوزەوات

دەفری پالستیکی بەکارهێن راوی گۆشت /
مریشک  /ماسی  /میوە  /توو  /سەوزەوات و
پارچەی سارد

رێکالمەکان
UKEBLAD

LAD

UKEB
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.
. . .
.
.
. . .. .. .
. . .. .
.
. . .. .
..
.
. . .. . . .
.

ئیشی فڕن
بتڵی پالستیک بۆ خاوینکەرەوەکان  /شامپۆ
 /جوانکاری زەاڵتە
کیسە چا /فلتەری قاوە /
خڵتەی قاوە

گۆڤارەکان  /وەرزیەکان/
کەتەلۆکەکان  /کتێبەکان
رووەک  /گوڵی ناو ئینجانە

ماسی  /پولەکەی ماسی
پاکەتی شیر/شەربەت

بۆ ROAF

مقەبا  /کاغەز  /کارتۆن

خاشاکی بەجێماو لەوانە پالستیک

پاشماوەی خواردەمەنی

رێبەری جیاکردنەوە

هەڵگرتن لەالیەن ،ROAF

مۆم
سەرە پارچەی گۆشت  /ئێسقان
دەستەسڕی بەکارنەهاتووی مەتبەخ/رۆڵی
کلینسی تەوالێت

قنچکە جگەرە و تووتنی جۆراوجۆر
توێکڵی هێلکە
توێکڵی قاوە

ئەگەر هەر پرسیارێکت
هەیە دەربارەی شتێک کە لێرەدا
نەهاتووە ،بۆی بگەڕێ لە
sortere.no

زەرفی نامە
بڕە بچووکەکانی کاغەزی مەتبەخ و
دەستەسڕی کاغەز

دەسڕی خاوێنکردنەوەی مناڵ
. .. . . . . . . .
. .. . . .. . . . . . . ... . .. .. .. .. ... . . .
.
. . .
. . . .

پاکەتی پیت زا  /ماست  /دانەوێڵە

پالنی کۆکردنەوە

خۆڵەمێشی ساردک راوە  /خەڵوزی برژاندن

پالنی کۆکردنەوە

توێکڵە گوێز

پالنی کۆکردنەوە

دوامان بکەوە لەسەر:

(KURDISK (SORANI

گرێی
جووت ئەڵقەت
لەبیربێت!
حاویە بۆ
مقەبا  /کاغەز  /کارتۆن

جانتای بازاڕکردنی
ئاسایی

حاویە بۆ
خواردەمەنی و خاشاکی گشتی

Tlf: 07623
firmapost@roaf.no
www.roaf.no

FØLG OSS PÅ:

خاشاکی قەبە  /بەکارهێنانەوە

دارR
Grovavfall
سک راپ
ئاسنی

گەیاندن لەالیەن تۆوە بۆ کارگەی پوختەکردن  /وێستگەی پوختەکردن
خاشاکی مەترسیدار

پاتری

ombruk

گڵۆپ
سیکۆتین

پالستیکی رەق
کەلوپەلی ناوماڵ
پۆلیستەر

خاشاکی ئەلەکترۆنی

یاریە کارەباییەکان

خاشاکی باخچە

گژوگیا

قوماش  /جلوبەرگ  /پێاڵو

جلوبەرگ

شوشە /حاویەی کانزایی

پێچانەوەی ئەلەمنیۆم/
وەرەقی تەنەکە

تەلەفۆنی مۆبایڵ
کاتژمێری دەستی

پێاڵوی سووک

گەاڵ

لق و پۆپ

پێاڵو/جزدان/پشتێن

خاولی

شوشە/بتڵ

قوتوی تەنەکە

بۆیە  /ئام ڕازی تیژ  /وارنیش
مەکینەی ریش تاشین
رۆنی چەورکردن

وشککەرەوەی قژ

گژوگیای زیانبەخش

پەردە

قەباغی کان زایی/دەمەوانە

شریتی ڤیدیۆتەیپ
خاشاکی بیناسازی
مەوادی کیمیایی

ئامێری کۆمپیوتەر

قوتووی سپ رای

ئامێرەکانی وەک بەفرگرە و جلشۆر

چینی ،سی رامیک/
دەفری دژە ئاگر

تەختەی بەکارهاتوو

وایەر

پالنی گەیاندن

پالنی گەیاندن

پالنی گەیاندن

قەرەوێڵە/سیستەم

رووەک  /گوڵی ناو ئینجانە

داری کریسمس

چەرچەفی پێخەف

قوتوی بیرە  /ساردی بەتاڵ

پۆشاک/
جلوبەرگ  /پێاڵوی بەکارهێن راو

بۆری کان زایی

توورەکەی چای بەکارهاتوو

پالنی گەیاندن

پالنی گەیاندن

پالنی گەیاندن

MILJØBIL

وێستگەی پوختەکردن
کۆکردنەوەی سااڵنەی
خاشاکی مەترسیدار یان بۆ
وێستگەی پوختەکردن

وێستگەی پوختەکردن یان
گەراندنەوە بۆ سەوداگەر

وەرگرتنی خاشاکی باخچە

پەینی زەوی رۆف

وێستگەی پوختەکردن و
وەرگرتنی جلوبەرگ

وێستگەی پوختەکردن بۆ دەفری
شوشە و کانزا

